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Referat fra Stefansgårdens bestyrelsesmøde 

 D. 12.12.2017, beboerlokalet 

Til stede: Claes, Allan, Susan, Erik, Siri, Claus, Sara, Martin og driftsleder Jette. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Claes melder sig som dirigent og Martin melder sig som referent. 

 

2. Ansættelse og placering af boligsocial vicevært 

Som besluttet på afdelingsmødet d. 27. november har stillingen været slået offentlig op og der har været én 

ansøger: Monika. Hun har også fået jobbet og starter d. 2. januar 2018. 

Monika starter med at have sin arbejdsplads i Stefansgården to dage ugentligt, torsdag og fredag. Hun vil vil 

have en fast ugentlig mødetid, hvor beboere kan tale med hende. Dette vil der blive annonceret om. 

Monika sidder i bestyrelseslokalet indtil videre og så finder vi ud af det senere. Hun har fast ugentlig 

mødetid hver uge. 

Bestyrelsen vil gerne have en velkomst til Monika, så bestyrelsens og Monikas arbejde kan koordineres 

fremadrettet.  

 Claus melder sig 

 Siri melder sig 

 Claes er suppleant 

Claus vil gerne fortsætte som boligsocial kontaktperson for afdelingen og der aftales nærmere i gruppen om, 

hvordan det samarbejde skal fungere. 

 

3. Fremadrettet samarbejde med driftschefen 

Jette har overtaget arbejdet som driftschef.  
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Det månedlige møde mellem driftschefen, driften og bestyrelsen har tidligere været i dagtimerne, 

hovedsageligt på torsdage og kaldet ”Torsdagsmøde”. Den nye bestyrelse vil måske gerne holde møderne 

senere på dagen, så flere kan deltage. Jette vil gerne deltage i møderne, der er om aftenen. Første punkt på 

fremtidens bestyrelsesmøder kan således være ”Orientering fra driften”.  

Der bliver afholdt sidste Torsdagsmøde med driften, torsdag d. 14.12.2017, for at følge op på samarbejdet 

mellem bestyrelsen og driften. Herefter vil driften deltage under første punkt på bestyrelsesmøderne. 

Fra Jette lyder det, at der er styr på driften og de er med på de opgaver, som de har. 

 

4. Gennemgang af referat fra afdelingsmødet. 

Efter få ændringer og opklaringer bliver referatet godkendt. 

 

5. Konstituering 

Der skal vælges personer, der skal besidde de forskellige poster i bestyrelsen. 

Kontaktperson til KAB og SAB: Claus til gerne fortsætte som bestyrelsens kontaktperson til KAB og SAB, 

men vil dog gerne afløses senere. Det er en hårdt post og man skal have aflastning. Der skal gerne være en 

rotationsordning. Bestyrelsen skal finde måder, hvorpå kontaktpersonen kan aflastes. 

Kontaktpersonsfunktionen bliver taget op til næste bestyrelsesmøde. 

Medlemmer til SAB repræsentantskab: Repræsentantskabet er SAB’s øverste myndighed og der kan sidde 

fire medlemmer af Stefansgårdens bestyrelsen med i SAB repræsentantskab. Disse melder sig: 

 Siri 

 Allan 

 Claus 

 Claes 

 Førstesuppleant: Erik 
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Digitaliseringsudvalg: Bestyrelsen arbejder på at skabe en større digital platform, så det bliver nemmere for 

beboere at få information og komme i kontakt med bestyrelsen. Derfor nedsættes et digitaliseringsudvalg. 

Følgende personer melder sig: 

 Sara 

 Claes 

 Allan 

De aftaler nærmere om, hvordan digitaliseringen skal foregå og tager bl.a. fat på Jette ift. en fælles mail. 

 

6. Bestyrelsesmøder i 2018 

Bestyrelsen beslutter, at møderne i 2018 vil foregå sidste tirsdag i hver måned kl. 18.00. 

Digitaliseringsudvalget møder ind 17.45. 

Med tiden vil det være muligt for beboere at tale med bestyrelsen 15 min. inden mødet går i gang. Dette 

arbejdes der på fra bestyrelsens side og der vil blive meldt ud, når det træder i kraft. 

 

7. Eventuelt 

Der skal være en mindre gave til fratrådte bestyrelsesmedlemmer og til referent og dirigent ved 

afdelingsmødet. Martin køber fem gaver (max 150 kr. p.p.). 

 

Bemærk at KUN Claus er nævnt i dette og alle andre referater.  

 

 


